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Nabíječka
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Flash LED
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Vstupní port 5 V - 9
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USB port 5 V 1 A
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USB porty 5 V 2.1 A
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Vstup pro startovací kabely
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Tlačítko «BOOST»
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Kontrolka nabíjení
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Provozní kontrolka
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Tlačítko vypnout/zapnout

3

USB kabel

5

Startovací kabely

NOMAD POWER 500

CZ

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tato příručka obsahuje pokyny pro provoz vašeho
zařízení a preventivní opatření, která je třeba dodržovat
pro vaši vlastní bezpečnost.
Před prvním použitím si jej pečlivě přečtěte a mějte jej po
ruce pro budoucí reference.
Toto zařízení by mělo být používáno pouze pro spuštění
nebo napájení v mezích uvedených na zařízení a v
příručce. Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny. V
případě nesprávného nebo nebezpečného použití
nemůže být výrobce odpovědný.
Zařízení vhodné pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte
dešti nebo nadměrné vlhkosti.
Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za
předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jim bylo
řečeno, jak bezpečně používat zařízení a jsou si vědomy
možného rizika. Děti nesmí zařízení používat jako
hračku. Úklid a údržbu mohou děti provádět pouze v
případě, že jsou
pod dohledem.
Nepoužívejte pro dobíjení nedobíjecích baterií
Nepoužívejte jinou nabíječku než nabíječku dodanou se
strojem.
Nepoužívejte zařízení, pokud se zdá, že nabíjecí kabel je
poškozené nebo nesprávně sestavené, aby se předešlo
jakémukoli riziku zkratu baterie (nabíječka NOMAD
POWER).
Nikdy nenabíjejte zamrzlou nebo rozbitou baterii.
Nepřikrývejte zařízení
Neumisťujte zařízení do blízkosti ohně ani jej nevystavujte
vysokým teplotám dlouhodobé teploty přesahující 50 ° C
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Pokud jsou svorky krátké, hrozí nebezpečí výbuchu nebo
zasažení kyselinou nebo pokud je 12V zesilovač připojen k
24V vozidlu nebo naopak.
Automatický režim provozu a omezení použití jsou
vysvětleny níže v tomto návodu k obsluze.
Nebezpečí výbuchu a ohně!
Nabíjená baterie může emitovat výbušný plyn
• Chraňte před plameny a jiskrami. Nekuřte.
• Chraňte elektrické kontakty baterie před zkratem
obíhající.
Nebezpečí úniku kyseliny!
• Noste bezpečnostní rukavice a brýle
• Pokud dojde ke kontaktu vašich očí nebo pokožky s
kyselinou z baterie, opláchněte postiženou část těla
velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Připojení/odpojení:
• Před připojením / odpojením zařízení k / od baterie
odpojte napájení.
Třída zařízení III (NOMAD POWER).
Údržba:
• Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen,
zařízení by se nemělo používat (nabíječka NOMAD
POWER).
• Servis by měl provádět kvalifikovaný odborník
• Varování! Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
před prováděním jakýchkoli prací na zařízení.
• V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné
agresivní čisticí prostředky.
• Povrchy zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem.
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Regulace
• Zařízení vyhovuje evropské směrnici.
• Osvědčení o shodě je k dispozici na našich webových
stránkách.
• Značka shody EAC (Euroasian Economic Commission)
• Zařízení odpovídá marockým normám.
• Prohlášení C ( مCMIM) o shodě je k dispozici na našem
webu (viz titulní strana).
Likvidace:
• Tento produkt by měl být zlikvidován ve vhodném
recyklačním zařízení. Nevyhazujte do domácího
odpadu.
• Před likvidací musí být ze zařízení vyjmuta baterie.
• Zařízení musí být bezpodmínečně odpojeno od
napájecí síť před vyjmutím baterie.
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POPIS PRODUKTU
Díky své vysoce výkonné lithium-iontové baterii (77,7 Wh) NOMAD POWER 500 plní 3 funkce:
• Okamžitý start vozidel vybavených 12V baterií (6 článků 2V), jako jsou motokáry, motocykly, automobily, dodávky atd.
• Napájení 12 V pro malá elektronická zařízení přes jejich USB porty. Většinu mobilních telefonů, smartphonů, přenosných
herních zařízení, přehrávačů MP3 / MP4 lze nabíjet pomocí dodávaného příslušenství.
• Servisní osvětlení

Extrémní venkovní teploty nebo mechanické problémy na vozidle (špatný startér, žádné palivo nebo
problémy s motorem) mohou omezit kapacitu posilovače.
OPERATION

Stisknutím tlačítka ON / OFF (9) zkontrolujete úroveň vnitřní baterie NOMAD POWER.
Indikátory
Světla

1 blikající

1 stabilní

2 stabilní

3 stabilní

4 stabilní

0%

25%

50%

75%

100%

Kapacita interní
baterie zařízení

Během nabíjení zařízení postupně blikají indikátory. Počet rozsvícených indikátorů označuje kapacitu interní baterie NOMAD
POWER. Pokud je baterie pozastavena nebo dobita, všechna světla trvale svítí.
NABÍJEČKU NOMAD POWER BATTERY NABÍJEJTE před prvním použitím a po každém použití.

!

NABÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE
1 - Připojte univerzální nabíječku do zásuvky a nabíjecí kabel do nabíječky.
IN 5V/9V 5V 1 A 5V

2.1A

2 - Připojte druhý vstup (2) k NOMAD POWER pro zahájení nabíjení.
STARTOVÁNÍ VOZIDLA
Funkce nouzového startu u benzinových nebo naftových vozidel vybavených baterií
12V. Ke spuštění vozidla postupujte následujícím způsobem:
!

1

2
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Aby bylo možné provést pokus o spuštění, musí být NOMAD POWER nabitý alespoň z 80%. Je
doporučené plné nabití boosteru.

Připojte propojovací kabel ke konektoru NOMAD POWER (5).

1- Připojte červenou svorku k (+) baterii.
2- Připojte černou svorku k (-) baterie.

NOMAD POWER 500

CZ

Pokud provozní LED (8) bliká zeleně, je zařízení připraveno.
3
Pokud LED (8) svítí červeně a zazní zvukový alarm, přečtěte si tabulku na straně 12.

Provedení startu.
4
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! Nepřekračujte 4 pokusy o spuštění s časovým intervalem 30 sekund mezi nimi.

Po spuštění odpojte kabel inteligentního startu z konektoru (5) a do 30 sekund odstraňte
2 tábory ze svorek baterie vozidla.
!
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Nechte vozidlo běžet.

Pokud se vozidlo ani po 4 pokusech nespustí, kontrolka LED (8) bliká střídavě červeně a
zelený.
Počkejte 120 sekund a poté zkuste začít znovu.
Pokud se vozidlo stále nespustí, obraťte se na odborníka. Nerestartujte.

Pokud je po zapnutí vnitřní baterie méně než 80%, nabijte NOMAD POWER.
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Po nastartování vozidla počkejte alespoň 30 minut, než NOMAD POWER nabijete.

Funkce «BOOST»

Pokud je baterie vozidla příliš vybitá, NOMAD POWER nelze spustit.
NOMAD POWER 500 je vybaven funkcí «BOOST» pro vynucený start.

1

2

LED dioda (8) nesvítí, což značí, že napětí na svorkách baterie je
příliš nízká.
Stiskněte tlačítko «BOOST» (6) na dlouhou dobu (> 3 s) a počkejte, dokud se
nerozsvítí LED (8)
BOOST zezelená.
Proveďte spuštění automaticky do 30 sekund před NOMAD POWER
existuje režim «BOOST».

NABÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ
1- Připojte kabel k USB portu NOMAD POWER 1 (3-4)
2- Vyberte vhodný adaptér pro mobilní telefon nebo stůl a připojte jej. NOMAD
POWER spustí nabíjení automaticky.
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FUNKCE SVÍTILNA

Stisknutím tlačítka ON / OFF (9) po dobu 3 sekund zapnete LED diody.
Krátkým stisknutím tlačítka (9) přepnete režimy osvětlení (3 dostupné režimy:
normální, stroboskop a SOS).

OCHRANA
Toto zařízení je chráněno proti přetížení, přehřátí, nadměrné intenzitě, hlubokému vybití, zkratu a přepólování.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
1

Žádná odpověď při stisknutí tlačítka
NOMAD POWER je vybitý.
ON / OFF

2

3

Nabijte produkt.

Zkrat.

Zkontrolujte, zda jsou svorky dobře
připojené a odpojte / zasuňte
propojovací kabel.

Přepólování.

Zkontrolujte polaritu svorek a
odpojte / znovu připojte kabel
Smart Start.

Červená LED svítí + pípnutí

Nesvítí žádná LED.

ŘEŠENÍ

PŘÍČINY

Zkontrolujte správnost připojení
svorek. Stiskněte tlačítko „„ BOOST
““ a počkejte, až se rozsvítí ZELENÁ
LED dioda:
Může být poškozena baterie vozidla.
- Pokud se rozsvítí ZELENÁ LED
dioda, zkuste spustit start do 30
sekund.
- Pokud ZELENÁ LED nesvítí,
nepokoušejte se nastartovat a
obraťte se na odborníka.

ZÁRUKA
Záruka se nevztahuje na:
• Poškození při přepravě.
• Normální opotřebení dílů (např. Kabelů, svorek atd.).
• Poškození v důsledku nesprávného použití (chyba napájení, pád zařízení, demontáž).
• Selhání související s prostředím (znečištění, rez, prach).
V případě poruchy vraťte jednotku svému distributorovi spolu s:
- Dokladem o nákupu (potvrzení atd.)
- Popisem poruchy

